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Vuosikokous 2021 
Ratsumieskillan vuosikokous pidettiin Lahden upseerikerholla lauantaina 12.6.2021. 

Paikalla oli 19 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Marko Patrakka. Kokouksessa käsiteltiin 

kaikki vuosikokoukselle määrätyt asiat, palkittiin ansioituneet kiltalaiset ja kuunneltiin 

Matti Hilskan esitelmä. 

 

Uusi hallitus 

Kari Koski aloittaa toimikauden toisen vuoden 

Harri Paasovaara aloittaa toimikauden toisen vuoden 

Kirsi Ahlgrén aloittaa toimikauden toisen vuoden 

Pekka Hennala aloittaa kaksivuotiskauden 

Matti Hilska aloittaa kaksivuotiskauden 

Jussi Sainio aloittaa kaksivuotiskauden 

Kari Savutie aloittaa kaksivuotiskauden 

Juha Sihvonen aloittaa kaksivuotiskauden 

*) Olavi Savutie aloittaa yksivuotiskauden 

*) Yksivuotinen toimikausi korvaa Elina Ikosen toisen vuoden 

 

Puheenjohtaja Risto Korkka käsitteli Ratsumieskillan uutta strategiaa, joka kuvataan 

Toimintasuunnitelmassa 2021. 

 

 

Ratsumieskillan strategia vuosille 2021-2022 

Ratsumieskillan toimintaa ohjataan syksyllä 2020 laaditun strategian ja siitä  

johdetun toimintasuunnitelman avulla. Strategiaa tarkennetaan tarvittaessa  

kahden vuoden välein. 

 

 Ratsumieskillan arvot ja visio 

Arvot 

Ratsumieskillan perusarvo on luja maanpuolustushenki  

Tämän lisäksi killan käytännön elämää ohjaavat seuraavat arvot: 

Olemme jäseniämme varten 

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme 

Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme 

Toimimme laadukkaasti reippaassa ratsumieshengessä 

 

Visio 

Ratsumieskillan tavoitteena on olla elävä, aktiivinen ja kiinnostava 

maanpuolustusyhteisö ja kuulua valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen 

ykkösriviin. 

KESÄKUU 2021 
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Kari Koskelle luovutetaan 

Ratsumieskillan ansiomitali. 

Kuva: Matti Hilska 

 

 

Ratsumieskillan toiminnan painopisteet 2021 

1. Jäsenhankinnan aktivoiminen  

Ratsumieskilta tarvitsee toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi lisää aktiivisia jäseniä. 

Ratsumieskillan tavoite on saada 10 %:n lisäys jäsenistöön vuoden 2022 loppuun 

mennessä. Erityisesti halutaan lisää nuoria jäseniä. 

Jäsenhankinnan keinoja ovat mm. killan jäsenille suunnattu jäsenhankintakilpailu ja 

lähivaruskuntien kotiutuville varusmiehille jaettavat tiedotteet. 

 

2. Tapahtumien lisääminen 

Ratsumieskilta pyrkii järjestämään monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja retkiä 

jäsenilleen. Killan ratsuosaston esiintymisten määrää pyritään kasvattamaan. 

Yhteistyötä Puolustusvoimien ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa lisätään. 

 

3. Tiedotustoiminnan lisääminen 

Ratsumieskillan tiedotustoiminta on aktiivista ja monikanavaista. Jäsenistölle 

lähetetään sähköpostin välityksellä 8–9 kertaa vuodessa jäsentiedote, jossa kerrotaan 

tulevista ja menneistä tapahtumista. Tiedotteet sisältävät myös muuta 

Ratsumieskiltaan ja ratsuväkeen liittyvää tietoa sekä muita kiinnostavia artikkeleita. 

Ratsumieskillan uudet Internet -sivut valmistuvat vuoden 2021 aikana. 

 

4. Taloustilanteen parantaminen 

Ratsumieskillan taloustilannetta pyritään parantamaan. Sen keinoja ovat  

mm. tavara- ja ilmoitusmyynti sekä erilaiset apurahat. Jäsenmäärää kasvattamalla 

myös jäsenmaksuista saatavat tulot nousevat. 

 

Vuosikokouksessa palkitut 

  

  

 

 

 

 

 

 

  
 Kari Koski 12.06.2021 Ratsumieskillan ansiomitali n:ro 137

 Timo Taavila 04.06.2021 MPKL:n pronssinen kiltaristi 
 Elina Ikonen 04.06.2021 MPKL:n pronssinen kiltaristi 

 Outi Vainio  12.06.2021 Vuoden ratsumies 

 Olavi Savutie 12.06.2021 Vuoden kiltalainen 
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Jääkärieversti 
Ilmari Relander 

 Jäsenhankintakilpailu 

 Eniten jäseniä hankkinut  Kari Koski 

 Toiseksi eniten jäseniä hankkinut Erkki Vilja 

 Kolmanneksi eniten jäseniä hankkinut Pekka Hennala 

 

 Puheenjohtaja Risto Korkka oli lahjoittanut kilpailuun seuraavat palkinnot: 

 1. palkinto Pullo Soerlie VS konjakkia ja juuri ilmestynyt kirja  

  "Mannerheim ja Heinrichs" 

  2. palkinto Kirja "Mannerheim ja Heinrichs" 

  3. palkinto Lahjakortti, joka oikeuttaa 2 elokuvalippuun. 

 

Jäsenhankintakilpailu onnistui hyvin ja saimme 22 uutta jäsentä. Toivotamme kaikki 

uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan aktikiviseen maanpuolustustyöhön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matti Hilskan esitelmä 

Vuosikokouksen päätteeksi Lahden Eskadroonan päällikkö Matti Hilska piti esitelmän 

aiheesta Jääkärieversti Ilmari Relanderin elämänvaiheet. Esitelmän tiivistyksen voit 

lukea Ratsumieskillan elokuun tiedotteesta.  

 

Lähdetään Pohjois-Karjalaan… 
Talvisydännä teimme inventaariota Matin ja Jussin kanssa Seponkadun 

Maanpuolustustalolla olevasta Ratsumieskillan esineistöstä. Tiedoksenne että meillä 

on hallussamme aikamoinen aarre ratsuväen ja killan historiaa 30-vuotisesta sodasta 

nykypäivään. Kaapeista löytyi kirjallisuutta, lehtiä, niteitä, esineitä, palkintoja yms. 

Pikaisesti niitä selaillessa tuli mieleen mitäköhän meidän ajastamme killassa jää 

jälkipolville muistoksi? Bittitaivaassa olevia tietoja ja kuvia voi olla hankalampaa hakea 

kuin käsinkosketeltavia tuotoksia. 
 

Heräsi ajatus, että viimeisten vuosikymmenten tapahtumista, tilaisuuksista ja 

tunnelmista olisi niitä muistavien toivottavaa laittaa jotain ”paperille”.  

No aiheeseen, lupasin tehdä jonkunlaisen hengentuotteen kesäkuun jäsenkirjeeseen 

Ilomantsin sotatapahtumiin liittyen. Ansiokkaita sotahistoriallisia esityksiä löytyy useita 

mutta ajattelin lähestyä aihetta niissä mukana olleiden äänellä. Muistikuvat on koonnut 

Lauri Häyhä 90-luvun alussa kirjaan ”Hattuvaaran Taistelu 30.7.1944 mukana olleiden 

Matti Hilska valmistautuu esitelmöimään 
Kuva: Jussi Sainio 
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muistikuvia”. Muistelijoita oli yhteensä 50, lainasin heiltä mieleenpainuvimpia ja 

tilannetta kuvaavampia lauseita tai kappaleita. Suomalaisten naisten muisteluita ei 

kirjasta löydy, mainintoja venäläisistä naissotavangeista ja kaatuneista kylläkin. 

 

Tervetuloa yli 75-vuoden takaisiin 

ruudinsavuisiin tunnelmiin heinä-

elokuun vaihteeseen. Nämä muistelut 

ovat pääosin 1. Eskadroonan miesten 

taistelusta Tiittasen talon 

ympäristössä. Pitkän ja uuvuttavan 

sodan loppuvaiheessa Viipurinlahdelta 

siirretty Ratsuväkiprikaati ja sen HRR 

venyi vielä kerran uskomattomiin 

suorituksiin… 

  

Lienee rykmenttimme komentaja 

eversti Gustaf Ehrnrooth aavistellut 

kovia taisteluita Ilomantsissa, kun hän 

illalla ennen koukkausta vihollisen 

selustaan vaati kirjallisen selostuksen 

eskadroonan tilasta ja taisteluarvosta. 

Laadin sellaisen teltassa polvieni 

varassa ja siinä sepustelin sen mitä tunsin sisimmässäni. Ilmoitin, että luotan 

täydellisesti eskadroonaan ja uskon, että luottamus on molemminpuolinen (Voitto 

Niskanen 1./HRR). 

  

Kun illalla saavuimme lähelle Hattuvaaran kylää, muistan nähneeni Majuri Siraman, 

joka ajeli moottoripyörällä. Sekin taisi olla vähän poikkeuksellista. Siinä tien varressa 

odottelimme jokin aikaa ja eskadroonan päällikkö antoi etenemiskäskyn. Erikoisesti 

tähdennettiin, että etenemisen tuli tapahtua mahdollisimman äänettömästi, koska oli 

pyrittävä yllättämään vihollinen. Niin lähdimme tien itäpuolella olevalle suolle. 

 

En muista kumpi ampui ensimmäiset laukaukset, venäläiset vai joku meistä. Joka 

tapauksessa hiljaisuus repesi yhtämittaiseksi rätinäksi. Huudettiin 

eteenpäin…eteenpäin! Hakkaa Päälle…Hakkaa Päälle ja viimein suoraa huutoa ja 

karjuntaa, josta ei erottanut sanoja, ja ammuttiin…ammuttiin. Myöhemmin kuulin, että 

meidän karjuntamme oli kantautunut Hattuvaaran kylän laitaan asti, missä 

Rajajääkäripataljoona 3:n miehet olivat asemissa. Varsinkin ratsuväen ikioma 

taisteluhuuto Hakkaa Päälle…Hakkaa Päälle oli herättänyt rajamiehissä ihmettelyä. 

”Mikäköhän hullu porukka siellä nyt höökii he olivat kyselleet” (Lauri Häyhä 1./HRR). 

 

Loppumatka Hattuvaaraan mentiin marssimalla. Kun sitten lähdettiin koukkaamaan 

sinne suolle, muistan, että sanoin yhdelle meidän ryhmän pojalle – taisi olla Kaarlo 

Melkko: Minusta tuntuu nyt siltä, että minä en tule täältä omin avuin takaisin, sellainen 

aavistus minulla oli. Niinhän se sitten kävi, samana yönä kahden maissa minä 

haavoituin ja Kaarlo Melkko kaatui ihan samassa paikassa (Heikki Nevalainen 1./HRR). 

 

En minä siitä Hattuvaaran taistelusta enää paljon muista, ja hataria ovat nekin 

muistikuvat, jotka vielä ovat tallella. Mutta sen muistan, että pelko oli valtava! Arvelin 

minäkin, että kyllä se on nyt viimeinen reissu, tämä reissu! (Olavi Puhakka 1./HRR). 
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Hyvää luettavaa aiheesta: 

Matti Kallion kirjoittama kirja 

Hämeen Ratsurykmentti Ilomantsissa 

Täydellisen hiljaisuuden vallitessa aloimme jo nousta kuivalle kankaalle, kun 

joukkueeni mukana olleen viestimiehen kela vingahti hiljaisessa kesäyössä. Samassa 

hirnahti lähellä edessämme hevonen ja kuin merkin saatuaan rävähti raivoisa 

konetuliaseitten tuli edestämme (Erkki Hytti 1./HRR). 

 

Ei siihen meidän kohdalle ketään niitä venäläisiä kaatunutkaan, miehet pääsivät 

pakoon. Muistan että minäkin huusin ”älkää ampuko niitä hevosia, niitä on hyvä käyttää 

myöhemmin” Mutta kyllä niitä hevosia kaatui siihen aika kasa. Se oli vähän niin kuin 

turhaa (Esko Rouvinen 2./HRR). 

 

Ensi havaintoni oli, kuinka kaksi meikäläistä lähti vasemmalta etenemään kohti taloa 

viljapellon reunaa pitkin. Päättelin että etenevät kaverit tarvitsevat tulitukea. Pelkäsin 

heidän puolestaan vallan helvetisti, sillä kaverit olivat mielestäni vailla näkösuojaakin, 

talosta katsoen selvästi näkyvillä. Samanaikaisesti huomioni kiinnittyi ruskea-asuisiin 

miehiin, jotka talon alapihalla siirsivät tykkiä ja ihmeekseni olin näkevinäni hevosia- 

viljapelto kyllä haittasi pahasti näkyvyyttä. Sain sen käsityksen, että vihollinen valjasti 

hevosia tykkien eteen ja oli lähtemässä pakoon (Olavi Leino 1./HRR). 

 

Mutta en minä niitä kaatuneita tarkemmin tutkinut, se oli minusta jotenkin 

vastenmielistä, enkä muista, että meidän porukasta muutkaan olisi niitä paljon 

tutkineet. Niitä ”evakuoitsijoita” ei meidän joukkueessa ollut. Ainoa juttu, joka jäi 

mieleen, siellä venäläisten kuormastossa oli sellaisia alumiininvärisiä säilykepurkkeja, 

joissa oli teksti ”Oskar Mayner, CHICAGO”. Niitä purkkeja otettiin muutama mukaan. 

Kun viime kesänä kävin jenkeissä niin kuulin että siellä on vieläkin sen niminen firma 

(Abel Viljakainen, 2. HRR). 

 

Kun se tilanne oli ohi, kokoonnuttiin sinne tien varteen. Siellä näin ainakin yhden 

kaatuneen naisupseerin ja ne naisvangit. En muista minkä näköisiä ne naisvangit 

olivat, mutta sen muistan, että sellaisia nuoria ihmisiä ne olivat. Loppupäivä sitten oltiin 

siinä, ruokailtiin ja levättiin. Oli se tietysti jonkinlainen helpotuksen tunne, kun tilanne 

laukesi, mutta tiesihän sen, ettei tätä lepoa riitä kauan. Illalla sitten lähdettiinkin taas 

eteenpäin (Pentti Ratia, 1. HRR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yle Areenasta ja myöskin YouTubesta löytyy hyvä ja asiantunteva dokumentti näistäkin 

tapahtumista nimellä Korpisodan suurvoitto. Siinä esiintyy haastateltavina osa 

siteeraamistani ratsumiehistä. Toivotaan että heinä-elokuun vaihteessa koronatilanteen 

salliessa saataisiin perinteinen toivioretki Ilomantsin Hattuvaaraan Taistelijan-talolle 

järjestettyä. Varsinkin ensikertalaisille se on mieleen jäävä kokemus, kun ollaan 

sodanaikaisilla ratsuväen taistelutantereilla missä perinteet ovat arvossaan. 

 Pekka Hennala 
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Ilomantsin taistelujen muistopäivät 
Ilomantsin taistelujen muistopäiviä vietetään Hattuvaarassa tänä vuonna  

30.7.-1.8.2021. Retkelle lähdetään henkilöautoilla. Ilmoittautumisen jälkeen katsotaan, 

montako autoa tarvitaan ja sen jälkeen ilmoittautuneille ilmoitetaan kuljetuksesta. 

Matkaan lähteville autoille kustannetaan polttoainekulut. 

 

Omalla autolla voi toki lähteä omaan tahtiin, mutta suosittelemme, että jokainen tekee 

ilmoittautumisen tämän tiedotteen liitteenä olevalla Ilmoittautumislomakkeella, jotta 

majoitukset ja ruokailut voidaan järjestää sopivasti. Ilmoittautumislomake on Exel-

tiedosto, joka aukeaa myös OpenOfficen taulukkolaskennassa. Jos käytössäsi ei ole 

sopivaa ohjelmaa, ilmoita Pekka Hennalalle seuraavat tiedot:  

Nimi, majoittuminen: pe-la, la-su, illallinen pe, la). 

Hinnat: 

Majoittuminen/yö 40,00 euroa 

Illallinen 20,00 euroa 

Aamiainen erikseen ostettuna 08,00 euroa 

Huonehinta sisältää liinavaatteet, aamiaisen ja saunan 

Tämä on Ratsumieskillan perinteiden vaalimista parhaimmillaan. 

 

 
 

OHJELMA 

Perjantai 30.7. 

Saapuminen iltapäivällä autokunnittain omaan tahtiin Taistelijan 

Talolle ja majoittuminen 

klo 18.00 Joensuun Eskadroonan tervehdys ja illallinen 

 Ratsumiessauna lämpiää illan aikana 

 

Lauantai 31.7. 

klo 9.00 Aamiainen Taistelijan Talolla 

 klo 10.00 Lähtö sotahistoriakierrokselle (retkieväät mukana). 

Ulkoiluvarusteet. 

Utrion muistomerkkialueella tutustumme vuoden 1941 heinäkuun 

joukko-osastojen sijoittumisesta kertovaan opastauluun.  
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Eversti evp. Jouni Mattila pitää paikalla esityksen ja laskemme 

opastaululle kukkalaitteen. Isä Janne Piiroinen osallistuu myös 

kierrokseen ja pyhittää sotamuistomerkin Utriossa. 

 

n. klo 11.30 Jatkamme matkaa Öykkösenvaaran muistomerkkikohteeseen, 

missä tutustumme alueen sotahistoriaan. Kotakeittiöllä paistellaan 

makkarat ja juodaan nokipannukahvit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. klo 12.30  Matka jatkuu Möhkön kautta kohti Oinassalmen taistelun 

muistomerkkiä. Matkan varrella poikkeamme vuoden 1939 

joulukuussa mottiin jääneiden venäläissotilaiden 

hautamuistomerkillä. Paluu Ilomantsin kautta Hattuvaaraan. 

 

klo 18.00 Kokoontuminen alakerran auditorioon. Perinneasu, jos on. 

 - Ratsumieskillan puheenjohtajan tervehdys 

 - Hämeen aluetoimiston tervehdys 

 - Huomionosoitukset 

 

klo 19.00 Illallinen ja vapaata ohjelmaa, duo Ikinuoret musisoi. 

 Ratsumiessauna lämpiää iltapäivän ja illan aikana 

 

Sunnuntai 1.8. 

klo 8.00 Aamiainen Taistelijan Talolla 

klo 9.00 Lipunnosto. Perinneasu päälle, kunniamerkit. 

 Hartaus Sirkka Konttinen Ilomantsin ev. lut. srk 

 Eversti Gustaf Ehrnroothin päiväkäsky. 

klo 9.45 Lähtö kunnianosoituksiin Hattuvaaran taisteluiden muistomerkeille. 
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n. klo 11.30 Huoneiden luovutus ja vaatteiden vaihto, lähtö kotimatkalle omaan 

tahtiin. Perinteisesti olemme syöneet lounasta Ilomantsissa 

Parppeinpirtissä. Sieltä saa mukaan myös erinomaisia 

karjalanpiirakoita. 

 

 Parppeinpirtin läheisyydessä on kenraalimajuri E. J. Raappanan 

14. divisioonan komentopaikkana 2. maailmansodan aikana 

toiminut maja. Majan alkuperäinen sijaintipaikka on ollut 

Tiiksankylä Novinkajärven pohjoisrannalla lähellä Rukajärveä. 

 

Lyhyesti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.K. Simola ja rouva Anja Simola  Eversti Ensio Mäkipelto tervehtii V.K. Simolaa 

Kuva: Risto Korkka  Kuva: Matti Hilska 

 

V.K. Simola 90 vuotta 

Kunniaratsumies, everstiluutnantti V.K. Simola täytti 23.5.2021 90 vuotta. Juhlia vietettiin 

Lahden upseerikerholla. Puheenjohtaja Risto Korkka kävi onnittelemassa ja viemässä 

Ratsumieskillan tervehdyksen ja rahalahjoituksen Hanneksen Metsän Säätiölle. 

Lahden Kadettipiirin puheenjohtaja, eversti Ensio Mäkipelto onnitteli kutsumalla V.K. 

Simolan Lahden Kadettipiirin kunniajäseneksi.  

 

 Siivoustalkoot Hennalan muistomerkeillä 

Ratsumieskillan siivouspartio poikkesi 25.5.2021 puhdistamassa Ratsumiesten 

muistomerkin ja Mannerheimin rintakuvapatsaan kesää varten. Toimessa mukana  

Pekka Hennala (miehistöharava), Jussi Sainio (kuurausharja ja ämpäri) sekä Matti Hilska  

(päällystöharava). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yllä: Siivouspartio 

 Oikealla: Kunniavartiosto 4.6.2021 
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MPK-kivääriin tutustumista 

Kuva: Matti Hilska 

Talkooporukka Museon edessä valmiina toimintaan ja siirretty arkisto. 

Kuvat: Matti Hilska 

 Puolustusvoimien lippujuhlan päivä 4.6.2021 

Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6.2021 laskivat lahtelaiset veteraanijärjestöt 

seppeleen Mannerheimin ratsastajapatsaalle Lahden Asema-aukiolla. Patsaan 

kunniavartiostossa olivat Kari Savutie, Jukka Santavuori, Jussi Sainio ja Matti Hilska. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahden Eskadroonan ampumatapahtuma 

Lahden Eskadroonan perinteistä ampumatapahtumaa vietettiin tällä kertaa Hälvälässä 

26.5.2017. Sää suosi tapahtumaa, vettä tuli vaakasuoraan ja tuuli sopivasti. Ase tuli 

kuitenkin esiteltyä ja ammunnat suoritettua. Tapahtuman järjesti MPK ja aseena oli uusi 

MPK-kivääri. Ammuttiin kaksi sarjaa kohdistuslaukauksia ja 10 laukauksen kilpasarja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talkoissa Ypäjällä 

Lahden Eskadroonan talkoo-osasto kenttäharmaatpantterit (väri hiuksista ja virvokkeista) 

valmiina aloittamaan Hippoksen arkiston järjestämisen Hevosurheilumuseolla Ypäjällä, 

rakennus taustalla on museo. Tehtävää valvoi Ratsumieskillan perinneupseeri Juha Erola. 

 

Hennala herää 2021 
Hennala herää -maanpuolustuspäivä pidetään Hennalan varuskunnan alueella 

Sotilaslääketieteen museon kentällä sunnuntaina 15.8.2021 edellyttäen, että 

koronavirustilanne sallii sen. Ratsumieskilta esittelee paikalla omaa toimintaansa ja ratsukot 

esittävät ratsastusnäytöksen. Kun Hennala herää- tapahtuma järjestettiin 2019, oli paikalla 
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yli 3.000 vierasta. Viime vuonna oli pienimuotoisempi Historiaa ja Hernekeittoa- tapahtuma. 

Toivotaan, että tapahtumaan saadaan jälleen paljon osanottajia. 

 

Lauantaina 14.8.2021 paljastetaan Hennalassa upseerikerhon pihalla Evakko-patsas. 

Sen jälkeen tarvitaan talkoolaisia pystyttämään Hennala herää -tapahtumaa. Ilmoittaudu 

talkoisiin Matti Hilskalle mattihilska@phnet.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saunaa odottelemassa Jussi ja Matti  Savusauna ja kaunis sää. 

 

Savusaunassa Hollolan Hirvessä 

Hollolan Hirvessä oli savusauna lämpimänä 16.6.2021. Ratsumieskillan kolmejäseninen 

partio nokesi kunnolla itsensä saunan lempeässä löylyssä. Vilvoittelun jälkeen pulahdettiin 

suihkun kautta paljuun ja takaisin mustaan saunaan. Ilta jatkui illallisella grillibuffetista 

musiikkia kuunnellen. Musiikista vastasi Hirvi Brass by Harri Lidsle. Tässä alkoi jo 

odottamaan ensi toukokuuta… 

 

Uudet lippikset 
Ratsumieskillalle on tilattu uusia hienoja 

lippalakkeja mustana ja maastokuvioituna. 

Molemmissa on Hubertus brodeerattuna. 

 

Lippalakkien hinnat ovat Ratsumieskillan 

jäsenille 15,00 euroa/kpl ja muille 20,00 euroa. 

Tuomme lippiksiä Ratsumieskillan eri  

tilaisuuksiin, jolloin sen voi lunastaa itselleen. 

 

Lippis on jokaisen Ratsumieskillan  

jäsenen perusvaruste. 

 

Pyyntöjä eskadroonille 
Laittakaa pikku juttuja ja kuvia eskadroonienne tapahtumista. Tehdään tiedotteestamme 

entistä elävämpi.  

 

Muistakaa päivittää yhteystietonne niiden muuttuessa. 

 

Hyvää kesää kaikille! 


